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Oferta de mobilidade intercarreiras 

Um posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior para o Serviço Municipal de 

Proteção Civil 

 

ATA N.º 2 - RELAÇÃO DEFINITIVA DOS CANDIDATOS ADMITIDOS / EXCLUÍDOS 

 
Ao décimo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, nesta vila da Nazaré no Edifício dos Paços do 

Concelho, reuniram os senhores Helena Isabel Custódio Pisco Pola Piló, Chefe de Divisão e Presidente do Júri; 

Mário Jorge de Deus Gil Leal Cerol, Coordenador Municipal de Proteção Civil; e Luís Filipe de Sousa Cardeira, 

Técnico Superior, os quais constituem o júri do procedimento de mobilidade referenciado em epígrafe, aberto 

por aviso n.º 6/2021 datado de 2 de fevereiro de 2021, a fim de procederem à apreciação das alegações 

oferecidas pelo candidato que foi notificado da intenção de exclusão; à elaboração da relação definitiva da 

candidata admitida; e à marcação da data e local da entrevista individual. 

 

Verificado o processo, o júri constatou que não foram apresentadas quaisquer alegações por parte do 

candidato excluído – João António Cunha Mesquita e Mesquita – e deliberou tornar definitiva a exclusão do 

candidato, mantendo as considerações constantes na Ata n.º 1 - Relação dos Candidatos Admitidos / 

Excluídos, datada de 22 de fevereiro de 2021. 

O júri decidiu voltar a notificar o candidato excluído, dando-lhe conhecimento da possibilidade de 

interposição de recurso hierárquico, nos termos dos artigos 193.º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo (Decreto Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro). 

 

O júri decidiu ainda tornar pública a relação definitiva da candidata admitida ao presente procedimento: 

- Lucinda Maria Vidinha Ribeiro. 

 

Face ao exposto, convoca-se a candidata admitida para a realização da entrevista individual, via 

plataforma Zoom, no próximo dia 17 de março, às 15:00 horas. O link de acesso à entrevista será 

oportunamente enviado à candidata via e-mail. 

 

Nada mais havendo a tratar e para constar, lavrou-se a presente ata que foi aprovada pelo júri por 

unanimidade e vai ser assinada por todos os seus membros. 

 

 

O Júri 
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